
  „Prázdniny v sedle 2021“ 
 

Informace k prázdninovému pobytu 
Příjezd a prezentace v neděli  v 17:00 , Odjez a, ukončení pobytu vždy 

následující neděli  v dopoledních hodinách, do 12:00 

 

Co mají mít děti s sebou  

Běžné  oblečení na týdenní  pobyt (zvažte nepřízeň počasí, i to, že se děti při pobytu u 

koní umažou), obuv (botasky, holinky), bunda do chladného počasí, pláštěnka, klobouk 

či čepice na slunce, plavky, teplé pyžamo, hygienické potřeby – ručník, mýdlo, ústní 

hygiena, (opalovací krém, repelent atd.), batoh, blok a psací potřeby, pastelky (fixy), 

oblíbenou hru. 

Prosíme, dbejte na to, aby děti měly s sebou potřebné oblečení či vybavení. Neřiďte se 

předpovědí počasí a počítejte se všemi variantami. 

Protože se děti budou starat o koně, neměly by mít na tábor šperky (prstýnky, řetízky, 

náramky) ani různé další ozdůbky, také i cennosti a cenné předměty.  

Pro dlouhovlásky – gumičky do vlasů (na koně se smí jen se staženými vlasy) 

Nezapomeňte na spacák a karimatku. 

 

Povinné vybavení pro jízdu na koni 

(následně jsou uvedeny  i náhradní varianty – vždy v pořadí od nejvhodnější, pokud děti 

nemají jezdecké vybavení): 

1) Jezdecká přilba  nebo cyklistická přilba  

2) Jezdecké boty (perka, holínky) /  kotníčkové boty  s hladkou podrážkou (ne robustní) 

a podpatkem 1-2 cm (tzv. perka) / holinky s hladkou podrážkou (nutno počítat s tím, že 

bude nutné je vycpat ponožkami, aby dětem nepadaly z nohou) / nejméně vhodné jsou 

botasky (ovšem opět musí mít hladkou podrážku a nesmějí mít velký jazyk, aby se nohy 

nezasekávaly do třmenů) 

3) rajtky / dlouhé pohodlné kalhoty ( ideálně pružné leginy) / tepláky (bavlněné, ne 

šusťákové, aby to dětem na sedle neklouzalo) 

4) chaps, minichaps (to jsou návleky na ochranu holení) / pro začátek je lze nahradit 

alespoň podkolenkami 

 

Pro děti, které aktivně  nejezdí na koni (zúčastňují se jen táborů) je zbytečné kupovat  

skutečné jezdecké vybavení – volte výše uvedené náhradní varianty, ušetříte své peníze. 

 

Nedávejte s sebou dětem jezdecký bič, nebudou ho potřebovat.  

 

Také prosíme, abyste dětem nastavili přilby  (obzvlášť řemínky pod bradu – nesmějí 

být volné a „plandat“ pod bradou). Správné nastavení přilby ověříte tak, že při prudkém 

pohybu hlavy nahoru a dolů, doprava a doleva přilba pevně sedí na hlavě dítěte. Též 

zajistěte, aby se řemínky přilby nemohly opět uvolnit. Dbejte též na to, aby přilba 

nebyla poškozená – jde o zdraví vašich dětí. 
 

Jak je již uvedeno v přihlášce, doporučujeme pro dítě uzavřít na dobu pobytu úrazové 

pojištění. 
 

Nedávejte dětem s sebou cenné věci, nemůžeme ručit za jejich ztrátu 
 

Návštěvy rodičů s ohledem na ostatní děti nedoporučujeme (bylo by jim to líto), ale 

zakázány nejsou. Prosíme jen na ohlášení předem – protože byste nám mohli zasáhnout 

do programu, či bychom mohli být mimo penzion. 
 

Nedávejte dětem s sebou potraviny. Jídla  a pití budou mít k dispozici dost. Když už 

s sebou děti něco povezou, prosíme, ať to nejsou kazivé potraviny.  

 



Prosíme, prohlédněte dětem zavazadla, aby s sebou neměly věci, které jejich věku 

nepřísluší (cigarety, alkohol, jiné návykové látky). Pokud někdo bude přistižen při 

kouření nebo pití alkoholu, budeme ho muset z pobytu vyloučit.  
 

Kapesné doporučujeme cca do 700,- Kč. 
 

V případě, kdy dítě bere pravidelně nějaké léky, či je pravděpodobnost, že je bude 

potřebovat (např. alergie), nezapomeňte je při nástupu předat v potřebném množství a 

s uvedením dávkování. Dítě vybavte i průkazem zdravotní pojišťovny /postačí kopie/. 

 

Pokud se dítě účastní týdenního pobytu, nedoporučujeme posílat poštu, nedochází včas 

(eventuálně ji odešlete ještě před odjezdem dítěte).  

 

Storno podmínky jsou uvedeny na našem webu www.pensionjizdarna.cz 

 

Na další straně naleznete potvrzení o bezinfekčnosti. Postačí potvrzení od rodičů 

/zákonných zástupců/, kteří své dítě znají nejlépe. Toto předejte vedoucímu při příjezdu 

na tábor.  

 

http://www.pensionjizdarna.cz/

